
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح الحفل الموسيقّي 
األوركسترا الفيالرمونّية الّلبنانّية، يوم و  في بيروت جوقة جامعة القّديس يوسفكلٌّ من الذي تشارك فيه 
 يوسف لآلباء اليسوعّيين.، في كنيسة القّديس 2019أّيار )مايو(  31الجمعة الواقع فيه 

 

 ين الموسيقيَّينالمؤّلف   ذخيرة أعمال  الذي يضمّ هذا الحفل الموسيقيّ بعدد كبير لأن أشكركم على حضوركم أّواًل أوّد 
دوارد إلغ  Ralph Vaughan Williamsرالف فوغان ويليامز  البريطانيَّين إذا عرفت جوقة   Edward Elgar .اروا 

ٍت مقطوعاهذا المساء تؤّدي لدرجة أّنها  2015العام منذ إنشائها في متزايًدا نجاًحا  في بيروت جامعة القّديس يوسف
ما زال،  يالرائع الذ أنتم جمهور الجوقة إليكم، إلى جانب أمور أخرى، يعود ذلك، فمع األوركسترا الفيالرمونّية الّلبنانّية

 .احصبّ  اياسمين من قائدتهم يلقون المحّبةو  جّيدال الذين يتّلقون التوجيه همو  نين ويرافقهمللمغّ  مع مرور الوقت، يقّدم الدعم
 .أيًضا اهونحن نحبّ 

حفالت أعياد . لدى الجوقة اآلن ذخيرتها ومقطوعاتها المختارة على شبكة اإلنترنت وعلى شبكات التواصل اإلجتماعّية
ّد الجوقةاليوم، . الخبراء والمهنّيينالميالد هي اآلن محّطة ضرورّية لمحّبي الموسيقى، بما فيهم  جامعة  من المنبثقة ُتع 

هذه الجوقة هي اآلن . في العام المقبل 145 ال حتفل بعيدهاالتي ستطويل الجامعة المن تاريخ  اجزءً  القّديس يوسف
ة رمونيّ ا الفيالمع األوركستر  ،هذا المساءفي التاريخ   هذاستمرّ ة أخرى أن ينأمل مرّ  . جامعة القّديس يوسف في قلب

ة ة األوروبيّ إلى مقطوعات جميلة من الموسيقى الكالسيكيّ  نا نتوق جميًعا لإلصغاء، ألنّ ة الثانية والثالثةللمرّ و ، ةبنانيّ اللّ 
دارتها ،وقادتها ،ةبنانيّ ة اللّ رمونيّ أشكر األوركسترا الفيال، في بيروت باسم جامعة القّديس يوسف .ةة والعالميّ بنانيّ واللّ   ،وا 

من دون ، مالسابق وليد مسلّ  ام سابا، والمديرالدكتور بسّ  الوطنّي العالي للموسيقىومدير المعهد  ،وأعضاء األوركسترا
لى و  احياسمينة صبّ  أن أنسى أن أوّجه الشكر الجزيل إلى قائدة جوقة جامعة القّديس يوسف عضو من أعضاء  كلّ ا 

 .جامعةد والتزامهم باسم اللجيّ ومثالهم ا ، وبذلهم لذاتهم،الجوقة على اجتهادهم

، كما يقول جبران خليل "وهي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر ...لغة النفوس"فهي بالتالي، فلنعِط للموسيقى مكانها 
 .جبران


